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Miskolc Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
130.007-8/2019. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. május 23. 

napján 8 óra 40 perces kezdettel tartott testületi üléséről, a Polgármesteri Hivatal Jogi és 
Igazgatási Főosztály tárgyalójában.  

 
Jelen van:  Váradi Gábor elnök, Gulyás Ferenc elnökhelyettes, Bozik János és Lakatos Ernő testületi tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán jogi ügyintéző a jegyző képviseletében, Hegedűsné Asztalos Ildikó pénzügyi 
ügyintéző, Sipos Melinda önkormányzati ügyintéző 
 
Váradi Gábor elnök: Köszönti megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a Testület 4 képviselője megjelent, a testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit.  
A jegyzőkönyvvezető Sipos Melinda, a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Gulyás Ferenc látja el.  
Ismerteti a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat, amelyek előzetesen kiküldésre kerültek a 
Képviselő-testület tagjai számára. Kéri, hogy szavazzanak a meghívó szerinti napirend elfogadásáról. 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 
 

Napirendi pont: 
 

1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására 

Előterjesztő: Elnök 
 
2.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata között megkötött Együttműködési Megállapodás 
módosítására 

Előterjesztő: Elnök 
 
3.  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Elnök 
 
4. Javaslat 2019. évi nyári programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Elnök 
 
5.  Egyebek 
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1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására 

 
Váradi Gábor elnök: Az írott anyaghoz kiegészítésként elmondja, hogy a költségvetésük nagy részét a 
közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások emelik meg, amelyek megközelítik a 18 millió forintot. 
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Röviden ismerteti az előterjesztés szerinti bevételeket, valamint a 
kiadásokat. A személyi kiadások összetétele a következő képen alakul: a közfoglalkoztatásra 17.849.440 
forint, míg a bérlettérítésre 105.000 forint került felhasználásra a tavalyi év során. A 2018. évi költségvetési 
bevétel összege összesen 28.574.154 forint volt, amely magába foglalta az önkormányzati támogatást, az 
állami támogatást, a munkaügyi központ támogatását, a feladatalapú támogatást, a telefondíj hozzájárulást, 
a 2017. évi költségvetési maradványt, a kamatjóváírást, a járulékkülönbözetet, valamint a szövetkezeti 
tagsági támogatást. A kiadások összege így az év végére 25.639.175 forint volt. 

 
Váradi Gábor elnök: Köszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás, javaslat a napirendi 
ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az 
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.  
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-27/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 

zárszámadásának elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadás elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
RO-27/2019. (V.23.) határozata 

a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról 
 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát 

 
28.574.154 Ft költségvetési bevétellel,   
25.639.175 Ft költségvetési kiadással, 
2.934.979 Ft költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 
 
2. A Képviselő-testület az 2.934.979 Ft költségvetési maradványt a 2018. évről áthúzódó kiadások 
forrásaként használja fel, mely a 2019. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került. 
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 
3.1. Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 
fogadja el.  
3.2. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, az éves létszámot, továbbá a 
költségvetési maradvány kimutatást a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
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3.3. Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 3. melléklet szerint fogadja el. 
3.4. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el. 
4. Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 

/A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékleteit képezik./ 
 
 
2. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között megkötött Együttműködési 
Megállapodás módosítására 

 
Váradi Gábor elnök: Kéri az előterjesztés képviselőjét, hogy néhány mondatban foglalja össze, hogy 
mi a különbség e között az előterjesztés között, és a legutóbb ilyen tárggyal elfogadott anyag között. 
 
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán: Annyi a változás a korábbi módosításhoz képest, hogy a Közgyűlés más 
szöveggel fogadta el a megállapodás módosítását, tartalmilag viszont nem változott semmi. A szövegében, 
szóhasználatában tett eltérés miatt szükséges újra elfogadni a megállapodást, így a mostani elfogadás lép 
majd hatályba. 
 
Váradi Gábor elnök: Megkérdezi, hogy van e hozzászólás, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Megállapítja, hogy nincs. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti 
határozati javaslat elfogadásáról. 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-28/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata között megkötött Együttműködési Megállapodás 
módosítása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
,,Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata között megkötött Együttműködési Megállapodás módosítására” 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között 
jelenleg érvényben lévő Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, amelynek eredményeképpen az 
Együttműködési Megállapodást a határozat melléklete szerint módosítja. 
 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Igazgatási Osztály 
Határidő:    azonnal 
 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 
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3. napirend:  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
 
Várdai Gábor elnök: 2019. március 21-én fáklyás felvonulást szerveztek Miskolcon, az Antirasszista 
Világnap alkalmából, amelyen közel 40-50 fő vett részt. A felvonulás alkalmával önkormányzatuk 
biztosította a fáklyákat. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról, 
valamint arról, hogy a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetésből 
biztosították. 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-29/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy: Fáklyás felvonulás Miskolcon 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
március 21. napján fáklyás felvonulást szervezett Miskolcon az Antirasszista Világnap alkalmából. 
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2019. évi 
költségvetésből biztosította. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Váradi Gábor elnök: A Roma Kultúra Világnapja alkalmából 2019. április 8-án interaktív beszélgetést 
tartottak irodájukban. Ezt követte április 9-én a Miskolci Egyetem szervezésében egy filmvetítés, valamint 
egy, a roma identitásról folytatott beszélgetés. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 
beszámoló elfogadásáról. 
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-29/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy: Roma Kultúra Világnapja 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma 
Kultúra Világnapja alkalmából az alábbi programokon vett részt: 

 2019. április 8. a Baross utcai irodában interaktív beszélgetés, 
 2019. április 9. a Miskolci Egyetem szervezésében filmvetítés, majd beszélgetés a roma 

identitástudatról. 
 

2. A Képviselő-testület az elnök által nyújtott szóbeli beszámolót megismerte és elfogadja azt. 
 

Felelős:    Elnök 
Határidő:    azonnal 
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Váradi Gábor elnök: 2019. május 1-jén megszervezték a hagyományos Avasi Roma Majálist. Összesen 
41 család, 23 fős csapattal vett részt a főzőversenyen. A kulturális program keretében több miskolci 
zenekar is fellépett. Nagyon jó hangulatban telt a program, az időjárás is kedvezett nekik. Összesen közel 
300-500 fő érdeklődő vett részt az eseményen. Hozzáteszi, hogy önkormányzatuk is főzött a versenyen, 
így ételt is biztosítottak az érdeklődőknek. Külön öröm volt számukra, hogy több országos és megyei 
képviselő is ellátogatott a rendezvényükre. Ezúton is köszöni Polgármester Úr segítségét, valamint azt, 
hogy még a rendelkezésre álló rövid időn belül is biztosított számukra a rendezvény lebonyolítását. Kéri 
a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról, valamint arról, hogy a 
programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetésből biztosították. 
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-30/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy: Avasi Roma Majális 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
május 1. napján megrendezte az Avasi Roma Majálist. 
 

2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2019. évi 
költségvetésből biztosította. 
 

Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Váradi Gábor elnök: Elmondja, hogy az idén is sor került a szabadtéri Kispályás Labdarúgó Bajnokságra. 
Ezzel kapcsolatban felkéri Lakatos Ernőt, hogy tartsa meg tájékoztatóját. 
 
Lakatos Ernő: A 2018 októberében indult foci teremtorna 2019. márciusáig tartott, amelyen az idei év 
kiírása szerint összesen 48 csapat vett részt. Az indulók közül önkormányzatuk focicsapata a 4. helyezést 
érte el. Elmondja, hogy 2019. tavaszán ismét elindulhatott csapatuk a bajnokságon is. Úgy gondolja, hogy 
a roma és nem roma társadalmi rétegek között nagyon jó összekötő kapocs a sport. Az utóbbi időben 
sikerült kivívniuk mások tiszteletét a bajnokságon keresztül, ezért nagyon büszke az elért sikerekre, a 
közösségépítésre és a romák társadalomban végzett tevékenységére.  
 
Váradi Gábor elnök: Ő is megerősíti ezt a gondolatsort. Hozzáteszi, hogy a bajnokság nagyon 
meghatározó része önkormányzatuk munkájának, hiszen ez az egyetlen olyan programjuk, amely 2002. 
óta folyamatosan működik. Javaslata, hogy a 2019. márciustól októberig tartó labdarúgó bajnokság 
költségeit önkormányzatuk biztosítja. 
 
Bozik János: Szintén jelentős dolog, hogy az iskoláskorúakat is bevonják a sportba, a szabadidős 
foglalkozás hasznos eltöltése kapcsán. 
 
Váradi Gábor elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról, 
valamint arról, hogy a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetésből 
biztosítják. 
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A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-31/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy: Kispályás Labdarúgó Bajnokság - 2019.  
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
március-október között csapatával részt vesz a Kispályás Labdarúgó Bajnokságon. 
 

2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Váradi Gábor elnök: Folyamatosan működik ügyfélfogadásuk két helyszínen: irodájukban a Baross 
Gábor utcán, valamint a Bató Házban várja az ügyfeleket. Mindkét helyiség technikailag jól felszerelt. 
Hozzáteszi, hogy a Bató Házban működő irodájukat az „Egy Mindenkiért- Mindenki Egyért” A 
Hátrányok Ellen Országos Egyesület működteti, önkormányzatuk csak a munkatársakon keresztül vesz 
részt a segítségnyújtásban. Munkatársaik nem csak az irodában tevékenykednek, hanem 
családlátogatásokat is szerveznek, amelyről munkanaplót vezetnek. Több munkaközvetítő céggel is 
felvették a kapcsolatot a közelmúltban annak érdekében, hogy az embereket megpróbálják bejuttatni az 
elsődleges munkaerőpiacra. A Baross Gábor 13-15. szám alatt található a hajléktalanszálló, amelyen 
keresztül olyan fedélnélküliekkel vannak kapcsolatban, akiket időszakosan különböző 
munkalehetőségekkel tudnak segíteni. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a beszámoló 
elfogadásáról. 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-32/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy: Ügyfélszolgálati iroda működtetése 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 
az ügyfélszolgálati iroda működtetésről szóló szóbeli beszámolót. 

 
Felelős:   Elnök 
Határidő:   azonnal 
 
 
4. napirend:  Javaslat 2019. évi nyári programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Váradi Gábor elnök: Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tervezik az Esélynövelő Nyári 
Programsorozat megszervezését. Szeretnének újra a lakótelepek közti kispályás focibajnokságot indítani. 
A csellengések elkerülése érdekében fontos számukra, hogy integrációs, kötött szabadidős 
foglalkozásokat biztosítsanak a gyerekek számára a nyári szünidőben. Kéri a Képviselő-testület tagjait, 
hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségek egy részét a 2019. 
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évi költségvetésből biztosítja. 
A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-33/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy: Kispályás focibajnokság szervezése 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019 
nyarán Esélynövelő Nyári Programsorozata keretén belül kispályás focibajnokság indítását tervezi. 
 

2. A Képviselő-testület a program kapcsán felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetésből 
biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Váradi Gábor elnök: 2019. június 20. - augusztus 22. között Esélynövelő Nyári Tábor megszervezését 
tervezik. Kihangsúlyozza, hogy a tábor megszervezését abban az esetben tudják csak vállalni, amennyiben 
megkapják az ahhoz szükséges külső anyagi forrást, tekintve, hogy ez milliós nagyságrendű kiadás. Bízik 
Polgármester Úr támogatásában. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a javaslat 
elfogadásáról, valamint arról, hogy a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2019. évi 
költségvetésből biztosítják. 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-34/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy: Esélynövelő Nyári Tábor megszervezése 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
június 20. - augusztus 22. között Esélynövelő Nyári Tábor megszervezését tervezi. 

 
2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2019. évi 

költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Váradi Gábor elnök: Elmondja, hogy a nyár folyamán szeretnék biztosítani a fiatalok számára a 
Csellengők Klubját, amely az irodahelységükben kapna helyet. Hozzáteszi, hogy hetente két alkalommal, 
pénteki, valamint szombati napokon 17:00 - 21:00 óra között várják majd a hozzájuk érkező gyerekeket, 
fiatalokat. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról, valamint arról, hogy 
a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetésből biztosítják. 
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A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-35/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy: Csellengők Klubja – 2019. 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
június 20. - augusztus 30. között tervezi a Csellengők Klubja megnyitását. 

 
2. A Képviselő-testület a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2019. évi 

költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Váradi Gábor elnök: Az előző évekhez hasonlóan 2019. augusztus-szeptember hónapban zarándokutat 
szerveznek Mátraverebély-Szentkútra, ahová autóbusszal indulnának. Pontos időpontot még nem tud, 
valamikor a búcsú időszakában. Már most is sokan jelzik feléjük az igényt, és hogy nagyon várják a 
zarándoklatot. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról, valamint arról, 
hogy a programmal kapcsolatban felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetésből biztosítják. 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-36/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy: Zarándokút Mátraverebély-Szentkútra 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
augusztus-szeptember hónapban buszos zarándokutat szervez Mátraverebély-Szentkútra. 

 
2. A Képviselő-testület az utazással kapcsolatban felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetésből 

biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
5. napirend:  Egyebek 
 
Váradi Gábor elnök: Megkérdezi, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretén belül van-e észrevétel, 
vagy témajavaslat. 
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi feladatalapú 
támogatás elszámolásra került az Emberi Erőforrások Minisztériumának Támogatáskezelője felé, 
valamint szintén elszámoltak a 2018. évi önkormányzati működési támogatással Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata felé. 
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Váradi Gábor elnök: Fontosnak tartja, hogy a ciklusuk befejezése előtt, szeptember közepén 
közmeghallgatást tartsanak, melynek keretében beszámolót tartanának az elmúlt időszakról a lakosság 
számára.  
Javasolja, hogy június hónapban kezdeményezzenek kerekasztal beszélgetést azon szervezetekkel, 
amelyek a nemzetiségi önkormányzati választásokon közreműködnek, elsősorban a választás tisztasága 
érdekében. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról, valamint arról, 
hogy a felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetésből biztosítják. 
 
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-37/2019. (V.23.) határozata: 
 
Tárgy: Kerekasztal beszélgetés 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
júniusában kerekasztal beszélgetést megszervezését tervezi. 

 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
 
Sipos Melinda: Felhívja a figyelmet, hogy a közmeghallgatás időpontját időben, előre jelezzék a Hivatal 
számára, a szervezés zavartalan lebonyolítása okán. 
 
Váradi Gábor elnök: Rendben. Természetesen időben jeleznek majd ezzel kapcsolatosan. 
 
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán: Felhívja a figyelmet, hogy a zarándokúttal és a táborral kapcsolatosan 
szükséges lesz árajánlat bekérése, amennyiben a 100 ezer forintot meghaladják a költségek. 
Korábban felvetődött mobiltelefonokra vonatkozó kérdés, amely kapcsán javasolja, hogy egyeztessenek 
a Vodafonnal a telefonok saját tulajdonba kerülésének lehetőségéről.  
 
Váradi Gábor elnök: A testületi tagoknak lehetőségük van saját részre megvásárolni a 
telefonkészülékeket, amelyek a korábban megkötött előfizetéssel élnek tovább. Hozzáteszi, hogy a 
telefonokat jelenleg nem támogatásból, hanem saját pénzből finanszírozzák. 
 
Gulyás Ferenc: Megjegyzi, hogy önkormányzatuk elhatárolódik minden olyan törekvéstől, amely az 
egymással való békés együttélést próbálja tönkretenni. Hozzáteszi, hogy tisztában vannak az elmúlt 
időszakban Törökszentmiklóson zajló eseményekkel, amellyel kapcsolatban elmondja, hogy ők elítélik a 
rasszista törekvéseket. 
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Váradi Gábor elnök: Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy van e javaslat, hozzászólás a napirendi 
ponttal kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 9 óra 25 
perckor bezárja. 
 
 

 
K. m. f. 

 
 

 Gulyás Ferenc Váradi Gábor 
 jegyzőkönyv- hitelesítő elnök 
 
 
 
 
 Sipos Melinda Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán 
 jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 
 

Dr. Alakszai Zoltán 
jegyző 


